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POZEMKOVÝ
ÚŘAD

STATNI POZEMKOVÝ URAĎ
Sídlo: Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny

Váš dopis zn.;
Ze dne;
Naše značka: SPU 269793/2020
Spisová značka;

Vyřizuje.: Ing. Zlata Ekrtová
Tel.; 725 002 599
ID DS: z49per3
E-mail; z.ekrtova@spucr.cz

Datum: 5. 8. 2020

Dodejka do vlastních rukou

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Na základě Vaší žádosti ze dne 27. 7. 2020 zasíláme v příloze veškeré evidované písemnosti 
poskytnuté Městysem Peruc.
Jedná se o;

• sdělení Městyse Peruc ze dne 23. 6. 2016,
• sdělení Městyse Peruc ze dne 13. 3. 2019 (ve sdělení ke stížnosti od PhDr. Ing. Mgr. Valhy 

Oldřicha, MBA, ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, byl chybně uveden datum příslušného 
sdělení Městyse Peruc a to 22. 3. 2019).

Dále Vám sdělujeme, že Státní pozemkový úřad neeviduje žádnou dohodu o způsobu užívání 
pozemku KN p. p. č. 111/1 v k. ú. Pátek u Loun. Jedná se o parcelu, ke které nemá příslušnost 
hospodařit Státní pozemkový úřad, ale je ve vlastnictví Městyse Peruc.

S pozdravem

Ing. Jana Vernerová
vedoucí Pobočky Louny 
Státního pozemkového úřadu

Přílohy
viz text
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MESTYS PERUC

Bc. Jan Vnoučci:

Signer:
CN‘ltc lj'» VntfiCcl 
CKV.

PtRUC ilC CKJ7A5J 
2 J.4 l P.*ru;

Public key:

Oldřichova 4 9, 439 07 Peruc

VášdopivSzn: 1502/2016 
Ze dne doručení: 13.6.2016

čj. 1610/2016

Vyřizuje: Jan Vnouček
Telefon: 607 764 582
E-mail: vnoucek@peruc.cz

Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro 
Ústecký kraj 
Pobočka Louny 
Pražská 765 
440 01 Louny

V Peruci 23. června 2016

Sdělení k x^vbiiclování novélio vjezdu na pozemek n.č. 111/1 v k.ú. Pátek u Loun 

Vážení,

sdělujeme Vám stanovisko Městyse Peruc ke zřízení novélio vjezdu na pozemek p.č. 111/1 v k.ú. 
Pátek u Loun.

Vzhledem k tomu, že společný vjezd na společný dvůr domů čp. 140, 141, 142 a 143 v Pátku přes 
pozemek p.č. 112 v k.ú. Pátek u Loun vede jíž několik let k neustále se opakujícím sousedským 
sporům vlastníků uvedených domů, vidíme jako jediné možné řešení oddělení jejich vjezdů na 
nádvoří.

Z tohoto důvodu jsme přišli s řešením, že paníi^wj^iýí^i'Ej'ÍÍyÍodstraní neoprávněně vystavěný 
plot a betonové bariéry u domu čp. 143 a městys Peruc zde na své náklady vybuduje vjezd pro 
rodinu í^.-i^yýA]^^^£^Případná dovážka topiva (uhlí) nákladním vozidlem pro 
bude řešena - tak jako dosud - přes pozemek p.č. 112.

S tímto řešením souhlasí i další strany sporu - panír;i^..!ý||':^j|i^jTvýa rodina Ijýi^lIx^^.^^Původnč s tím 
ústně souhlasila i paní ale posléze zaslala dopis, kde vyjádřila svůj nesouhlas.

Přesto na tomto řešení Městys Peruc trvá a je připraven ho realizovat.

S pozdravem 

Jan Vnouček
místostarosta městyse Peruc

Bankovní spojeni 
1020821329/0800

IC-mail niidalcíiunrnci iic.tv. 
Wdi M u iv.pcmc.c/.

II) zfubbjz 
IČO 00265331
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MESTYS PERUC
O l d ř í c li o V a 4 9, 4 3 9 0 7 Peruc

Váš dopis čj.
Ze dne doručení:

Naseč, i. 719/2019

Vyřizuje: Jan Vnouček
Telefon: 607 764 582
E-mail: vnoucek@peruc.cz

Sťátní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro 
Ústecký kraj 
Pobočka Louny 
Pražská 765,440 01 Louny

V Peruci dne 13. března 2019

Vyjádření k nřístunu na nozemek p-č. 111/1 v k.ú. Pátek u Loun

Na základě Vaší výzvy Vám sděluji, že Městys Peruc, v roce 2017 předložil všem vlastníkům 
přilehlých nemovitostí Dohodu o způsobu užívání pozemku p.č. 111/1 v k.ú. Pátek u Loun. Tento 
pozemek k přístupu ke svým nemovitostem používá celkem pět vlastníků.
Tato dohoda měla vyřešit dlouholeté sousedské spory všech zúčastněných stran s manželi

upravit práva a povinnosti zúčastněných stran, včetně městyse Peruc, Jakožto 
vlastníka pozemku p.č. ti I/l v k.ú. Pátek u Loun.

Záměrem bylo oddělit vjezd znesvářených stran. Bránou v oplocení č. 3 by vjížděli manželé 
ale také pan který zde má zadní vjezd do své přilehlé nemovitosti č.p. 18.

Po komumkaci C 1 přes pozemek SPÚ by pak vjížděli manželé ;iS'.;íJ|^;7ífjpaní
její a manželé kteří zde mají zadní vjezd ďo své nemovitosti č.p. 13T

Městys Peruc se v navižené dohodě mj. zavazoval, že na své náklady vybuduje zpevněnou 
příjezdovou komunikaci k oplocení manželů které si bez právního rámce vystavěli u
své nemovitosti čp. 143. Dohoda také obsahovala příslib, že městys dá souhlas s legalizací tohoto 
oplocení. Na přiložené mapce je označeno číslem 3.

Na základě toho městys Peruc vybudoval pro potřeby manželů .í:|ií;L^ířř-i!|^jíšÍcdnoduchý mostek přes 
dešťový žlab, takže jim zajistil vjezd i běžným osobním automobilem. Manželé í-vXj;T^ř^'pan’^^ZÍííg

P''" manželé dohodou souhlasil., ale '
manžele o‘dmítlf pódepsat a vj'stavěli si za oplocením č. 3 zvýšené záhony, čímž
v podstatě znemožnili vjezd na pozemek p.č. i 11/1 okolo svého domu čp. 143.

Na základě toho městys prozatím nepřistoupil k budování zpevněné komunikace, ale mostek zde pro 
potřeby manželů';'í?ji^iy^¥^jfi'|:Jbonechal. Městys také požádal stavební úřad o odstranění nepovolené 
stavby oplocení č. 3. Následovala žaloba manželů městys Peruc a v současné době
probíhá soudní řízení. .................

S pozdravem

Bc. Jan Vnouček v.r. 
místostarosta Městyse Peiuc

bankovní .spoicni 
i 020821329/0800

Rr lan O'9'táině
uv_. jai I podepsalBc. Jan

Vnouček 
Datum:

I 2019.03,13
K 11:30:12+0T00'

Vnouče

E-niail inKlaidiia'lrncnic.c/ 
Well UAV^I^QIC.CZ.

ID zfubb3z 
IČO 00265331
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URAĎ MESTYSE PERUC
Oldřichova 4 9, 439 07 Peruc

Vás dopis

zn. ze dne:

NaSe značka;
Vyřizuje:
Telefon:
Tel./fax:

2787/2017 městys Peruc
Kučera Roman í-h i aí\

415 697 175 724 461827 Oldrichova 49
415 697 290 439 07 Peruc

E-mail: kuccralSiocruc.cz

Bank. spojení: ČS, a. s. Louny
Číslo účtu: 1020821329/0800

IČO: 002 65 331

Peruc 13.12.2017

ROZHODNUTI
o PŘIPOJENÍ SOUSEDNÍ NEMOVITOSTI K MÍSTNÍ KOMUNIKACI 

Výroková část:
Úřad městyse Peruc, jako silniční správní úřad mistm'ch komunikací, zahrnutých ve vlastním 
majetku, podle § 40 odsl.5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozenmích komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), ve zprávním řízení 
přezkoumal žádost o zřízení nového připojení sousední nemovitosti.

Povoluje

k.ú. Peruc - Pátek u Loun p.p.č. 1522/10 ze p.p.č. 111/1 a 1522/1- zřízení sjezdu

Pro připojení komunikace se stanoví tyto podmínky:
1. Budou dodrženy podmínky stanoviska o napojení.
2. Zřízení sjezdu bude provedeno nosným panelem PREFA HYSKOV o nosnosti 5t.
3. Rozměr min. 3 x 1,5 m, tl.0,2m
4. Sjezd na pozemek bude v celé ploše zpevněn od luany krajnice.
5. Odvodnění bude stávající, vyčistěmnr cedicox'ym žlabem.
6. Za dodržení podmínek zodpovídá Úřad městyse Peruc, vz. technik Roman Kučera

Ing. Radomír Bláha 
starosta městyse Peruc

" ■' 's ..........


